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Brugervejledning på SLIM50T hustelefon

Brugervejledning
SLIM50T hustelefon

Rød og grøn diode

Natafbryder
Billedknap (Op)
Menuknap (Tilbage)

Døråbningsknap
Samtaleknap (OK)
Lystændingsknap (Ned)

Højtaler

Mikrofon

SLIM50T
SLIM50T har flere brugervenlige funktioner. Herunder kan du se, hvilke funktioner din hustelefon har,
og hvordan du betjener den. Bemærk, at hustelefonen aktiveres bedst, når man trykker på touch-knapperne med en flad finger og ikke med et hurtigt fingerspids tryk.

Betjening
Opkald fra gade- eller lejlighedsdør:
Telefonen ringer med den valgte ringetone, og videobilledet fra dørstationen ses på skærmen. Tryk på
samtaleknappen for at etablere samtale med dørstationen.
Optaget signal:
Hvis der allerede er en samtale i gang, vil den røde diode blinke, når der trykkes på samtaleknappen.
Afslutning af samtalen:
Den grønne diode er tændt under samtale. Tryk på samtaleknappen for at afbryde samtalen, eller vent
til samtaletiden ophører. Den grønne diode vil herefter slukke.
Døråbning:
Tryk på døråbningsknappen. Gadedøren vil herefter åbne.
Trappelys:
Tryk på lystændingsknappen for at aktivere trappelys.
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Natafbryder:
Når telefonen er i standby, kan natafbryder aktiveres ved at trykke på natafbryderknappen. Når natafbryderen er slået til, vil den røde diode lyse, og opkald til hustelefonen vil være lydløse.
Videobillede:
Videobilledet aktiveres ved at trykke på billedknappen. Der kan skiftes imellem forskellige kameraer
(hvis flere kameraer er installeret) ved at trykke på billedknappen igen. For at slukke skærmen igen
trykker man på natafbryderknappen, eller lader skærmen slukke automatisk.
Ændring af ringetone:
Tryk på menuknappen, og vælg herefter Telefonindstillinger/Brugerindstillinger/Ringetone, og vælg
mellem 13 mulige ringetoner, og afslut med OK.
Regulering af ringestyrke:
Tryk på menuknappen, og vælg herefter Telefonindstillinger/Brugerindstillinger/Indstillinger, og vælg
herefter den ønskede ringestyrke. Ringestyrken er justerbar i 8 trin.
Tekstbeskeder:
Din SLIM50T hustelefon kan modtage tekstbeskeder afsendt fra Nova adgangskontrolsoftwaren,
som administratoren kan betjene. Når telefonen har modtaget en besked, blinker den grønne diode.
Læsning og sletning af beskeder foretages således:
Læs tekstbeskeder:
Tryk på menuknappen, og vælg herefter Besked Kort. Bemærk, at der står to tal efter, f.eks. 1-1.
Det første tal betyder antal ulæste beskeder i hukommelsen, og det andet tal betyder antal beskeder
i alt. Efter beskeden er læst, vil der stå Beskeder Kort 0-1. Inde i beskedmenuen ses en oversigt over
beskeder i hukommelsen. En ulæst besked vil være vist med et lukket brevikon, og en tidligere læst
besked vises med et åbent brevikon. Derudover ses afsendelsesdato og tid. Herefter vælges den
ønskede besked, og teksten vises.
Slet tekstbeskeder:
Inde i beskedmenuen vælges den ønskede besked, og man vælger herefter ’slet’. Vær opmærksom
på, at der i hustelefonen er en hukommelse til 8 beskeder. Hvis man ikke sletter beskeder selv, så
vil hustelefonen automatisk slette beskeder 1,2,3 ovs., uafhængigt af indhold og beskedstatus, når
antallet af tekstbeskeder overskrider 8.
Rengøring:
Hustelefonen rengøres med en hårdt opvredet klud. Benyt kun mildt rengøringsmiddel uden slibemiddel.

Korrekt betjening af SLIM50T hustelefon
De enkelte funktioner
aktiveres bedst ved at
lægge en flad finger på
symbolet for den ønskede funktion.
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Undlad at bruge fingerspidsen.

